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Onderzoekingen omtrent de Koffiedompolanluis

Pseudococcus citri Risso

door

Dr. H. J. DE FLUITER
Entomoloog en phytopatholoog aan het

Proefstation M. en O. Java te Malang

In 1941, kort voor het uitbreken van den oorlog met Japan,
publiceerde ik in het , .Archief voor de Koffiecultuur" onder boven-
genoemden titel de resultaten van het onderzoek, door mij inge-

steld naar de witte koffieluis, Pseudococcus citri Risso, een van
de ergste vijanden van de koffiecultuur in die gebieden op Java,

waar het klimaat gekenmerkt is door een uitgesproken drogen tijd.

Daar de oplage van deze publicatie als gevolg van den inval der

Japanners wel grootendeels verloren zal zijn gegaan, wilde ik hier

de resultaten van dit onderzoek in het kort samenvatten. Voor
grafieken en tabellen als documentatiemateriaal moet echter ver-

wezen worden naar bovengenoemde publicatie.

Het onderzoek werd door mij in Januari 1935 om organisatori-

sche redenen overgenomen van Dr. J. G. B e t r e m, destijds en-

tomoloog aan het Proefstation Midden en Oost Java te Malang,
die de door hem gedane waarnemingen en verkregen resultaten

publiceerde in het ,, Archief voor de Koffiecultuur, 1936". Ook
Reydon had voordien in ,,De Bergcultures" reeds enkele be-

langrijke waarnemingen omtrent de witte koffieluis gepubliceerd,

terwijl de publicatie van Begemann in het ,, Archief voor de
Koffiecultuur 1928" als uitgangspunt kon dienen.

Mijn waarnemingen werden hoofdzakelijk verricht in het ressort

van het Besoekisch Proefstation^ ) ; daarnaast werden echter ook
in Midden Java waarnemingen gedaan, die de resultaten, verkregen

in Oost-Java, volkomen bevestigden.

Alvorens tot een bespreking van de resultaten van het onder-

zoek over te gaan, dienen wij eerst iets mede te deelen over de wijze,

waarop de koffiecultuur in Oost-Java gedreven wordt, zoomede
over het klimaat van Oost-Java, daar hiermede het optreden van
de witte luis als plaag nauw samenhangt.

De koffiesoorten, die in Oost-Java in cultuur genomen zijn,

zijn de Robusta koffie (Coffea robusta) en de Javakoffie (Coffea

arabica)^). De Robusta-cultuur wordt gedreven van zeehoogte tot

^) te Djember, Oostr-Java.

2) Daarnaast deed op vochtige landen in de laatste jaren de „Conuga" ook nog
al opgang.
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een hoogte van ± 2000 voet in de bergen. De Javakoffie-cultuur,

daarentegen, is een typische hooglandcultuur, die gedreven wordt
vanaf ±: 2000 voet tot ± 6000 voet. De Robusta-tuinen vindt men
in Oost- en Midden-Java verspreid in de vlakte en tegen de berg-

helhngen. De Javakoffie-cultuur echter, is voornamelijk beperkt tot

Oost-Java en wel tot het beroemde Idjenplateau en de buitenhellin-

gen van het Idjen-Raoeng-complex, alwaar men uitgestrekte Java-

koffie-tuinen vindt.

Coffea arabica stelt hooge eischen aan klimaat en bodem. Zij

is bovendien gevoeliger voor ziekten en plagen dan de Robusta-
koffie en reageert ook vlugger en sterker op overdracht. Dit alles

brengt met zich mede, dat de Javakoffie-cultuur anders gedreven
wordt dan de Robusta-cultuur. Het zou mij te ver voeren hierover

nu verder uit te wijden. Slechts het voor ons onderzoek belangrijk-

ste punt wil ik hier naar voren brengen en dat is de schaduwtoe-
stand.

In de koffietuinen op Java vindt men behalve de koffieheesters

ook nog groenbemesters (nl. Desmodium, Tephrosia, Crotalaria,

of lamtoro = Leucaena glauca) en schaduwboomen (lamtoro =
Leucaena glauca ; dadap = Erythrina sp. ; of sengon = Albizzia

sp.) ; in jonge tuinen vinden wij hiernaast nog de grondbedekkers
(Salvia, Centrosema, Pueraria, Agerathum e.a.) De paggers {

=
hagen) van groenbemesters, zoo ook de grondbedekkers, worden
op geregelde tijden gesnoeid en het snoeisel wordt gebezigd voor

bodemverbetering en bemestingsdoeleinden. De schaduwboomen
hebben als voornaamste taak de regulatie van het licht, de regulatie

van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid, zoomede de bescha-

duwing van den grond. De lichtregulatie is zeer belangrijk, daar zij

grooten invloed uitoefent op den physiologischen toestand van den
koffieheester en daarmede op de bloem- en vruchtvorming. ledere

Robusta-planter kent maar al te goed de waarheid, die schuilt in

het gezegde : ,,hoe donkerder de tuinen, hoe minder product". Komt
men uit de Robusta-tuinen in een Arabica-tuin, dan is het eerste,

dat opvalt, de zeer donkere schaduw in den laatste. Is de schaduw
in de Robusta-tuinen in het algemeen licht tot zeer licht, in de

Arabica-tuinen is de schaduw zwaar te noemen. Dit wordt be-

grijpelijk als men voor oogen houdt, dat de taak van het schaduw-
bestand hier een vijf ledige is, nl.

1 ) lichtregulatie = bloeiregulatie. Overdracht, zooals die in te

lichte tuinen voorkomt, moet ten eenenmale voorkomen worden,

gezien de reactie der heesters hierop met twijg- en takinsterving.

2) temperatuurregulatie. Op de groote hoogten, waarop de Arabi-

ca-cultuur gedreven wordt, is de temperatuur, vooral in den

drogen tijd, 's nachts vaak zeer laag (soms zelfs beneden het

vriespunt) en 's middags zeer hoog (tot ± 32° C.)3)

^) Men raadplege de grafieken in het artikel in het „Archief voor de Koffie-

<ultuur, 1941".
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3) regulatie der luchtvochtigheid. Voor de groote verschillen in

relatieve luchtvochtigheid, welke voor kunnen komen, raadplege
men eveneens de grafieken in mijn publicatie van 1941.

4) windbescherming. V^ooral op het Idjenplateau waaien in den
drogen tijd vaak heete, droge, stormachtige winden.

5) beschaduwing van den grond.

Het schaduwbestand der Arabica-tuinen bestond ten tijde van
mijn onderzoek voornamelijk uit lamtoroboomen (Leucaena glauca),

aanwezig in een zeer nauw plantverband. Dadap (Erythrina sp.)

en Albizzia werden slechts zeer plaatselijk gebruikt.

Het schaduwbestand in de Robusta-tuinen is veel ijler. Ook hier

is lamtoro (Leucaena glauca) de voornaamste schaduwboom, hier

en daar begeleid door Albizzia of dadap. Enkele tuinen met dadap
sec-schaduw kwamen voor. De resultaten waren echter meestal

weinig bevredigend, daar de dadap in den drogen tijd ook nog al

veel te lijden had van insectenplagen, waardoor ernstige bladafval

vaak optrad.

Het klimaat van Oost-Java is gekenmerkt door een uitgesproken

drogen tijd, de Oost-moesson tijd. Deze droge tijd zet meestal in

Juni goed door en eindigt in den loop van October. De regentijd

(West-moesson tijd) zet goed door in December en gaat via een

kenteringperiode over in den drogen tijd.

Het microklimaat der koffietuinen werd onderzocht met behulp
van zgn. natte- en droge bol-psychrometers, die op een bepaalde
wijze in de tuinen gemonteerd en dagelijks drie maal afgelezen wer-
den ('s ochtends om 6 uur ; 's middags om 12 uur en 's avonds om
5 uur).

Voor de resultaten dezer waarnemingen, die in vele tuinen op
diverse ondernemingen, gelegen op diverse hoogten en met onder-

ling zeer verschillend schaduwbestand en ook zeer verschillenden

schaduwtoestand werden verzameld, zij weer verwezen naar mijn

reeds eerder genoemde publicatie in het Archief voor de Koffie-

cultuur 1941, waarin de resultaten in talrijke grafieken zijn neer-

gelegd,

Pseudococcus citri Risso, de witte koffieluis of dompolanluis,

vindt men op de koffieheesters vnl. tusschen de bloemhoofdjes of de
vruchttrossen (de dompolans). Hier zuigen de schildluizen op de
steekjes, tengevolge -waarvan vele knoppen, bloemen of jonge of

oudere bessen te gronde gaan. Bij zeer zware aantasting vindt men
de schildluizen ook wel op de bladeren (waar zij zich dan bij voor-

keur zetelen langs de nerven) en op de bladstelen.

Reeds werd gezegd, dat de witte-luisplaag, zoowel op de landen

in de vlakte als op de landen hoog in het gebergte, typisch een
plaag is van den drogen tijd. In den regentijd komt Pseudococcus
citri in de koffietuinen in zulk gering aantal voor, dat het vaak veel

moeite kost om de dieren te vinden ( zie ook R e y d o n, De Berg-
cultures 1933). Een uitzondering vormen dan echter de tuinen,

waarin de gramangmier {Anaplolepis {Plagiolepis) longipes Jerd.)
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voorkomt, daar in deze tuinen de witte luis ook in den regentijd

nog in vrij aanzienlijk aantal kan worden aangetroffen.

De droge tijd is de tijd, die gunstig is voor de ontwikkeling der

witte luizen (zie ook beneden) en met het invallen van den Oost-
moesson zien w^e dan ook in Oost-Java de dompolanluis hoe lan-

ger hoe algemeener worden in onze koffie-aanplantingen.

Toch is ook in den drogen tijd een duidelijk verschil in optre-

den van de witte luis waar te nemen en wel een verschil tusschen

het optreden in tuinen met een lichte schaduw en het optreden in

tuinen met een zware schaduw.
De situatie kan dus als volgt weergegeven worden :

West-moessontij d (regentijd) : zeer weinig witte luis (een uitzon-

dering vormen de ,,gramang"-tui-

nen !).

Oost-moessontij d (droge tijd) : a. v e e 1 witte luis in de tuinen met
een lichte schaduw.

6. weinig of geen witte luis

in de tuinen met een donkere
schaduw.

De waarnemingen van B e t r e m ( 1936) hadden het reeds waar-
schijnlijk gemaakt, dat voor het sporadische voorkomen in den nat-

ten tijd de hooge relatieve luchtvochtigheid, zoomede de regenval

zelf, aansprakelijk gesteld moesten worden. De eerste zou dan waar-
schijnlijk niet direct, doch indirect, via de parasitaire schimmels,

haar invloed uitoefenen.

De vragen, die op het moment van overname van het onderzoek
nog op antwoord wachtten, waren o.m. de volgende :

1 ) Wat is de oorzaak van het verschil in optreden van de witte

luis in den natten en den drogen tijd ?

2) Wat is de oorzaak van het verschil in optreden van de witte

luis in donkere en lichte tuinen in den drogen tijd ?

3) Hoe verloopt de ontwikkeling van Pseudococcus citri op de
koudere hooge landen en op de heete lage landen ?

Welke is de invloed van de temperatuur op den ontwikkelings-

duur van de dompolanluis ?

4) Welke is de invloed van de relatieve luchtvochtigheid en welke
zijn de eventueele verschillen in relatieve luchtvochtigheid tus-

schen de donkere en lichte tuinen in den drogen tijd ?

5) Welke is de invloed van de factor ,,hcht", daar men kon ver-

wachten, dat ook deze factor, naast de temperatuur en de rela-

tieve luchtvochtigheid, hetzij direct, hetzij indirect, nl. via den
physiologischen toestand van den koffieheester, haar invloed zou

doen gelden.

6) Welke zijn de natuurlijke vijanden, welke rol spelen zij bij de

regulatie van de witte luis-populatie en welken invloed oefenen

de sub 3 t/m 5 genoemde factoren op hun ontwikkeling uit ?

7) Daarnaast kwam als meest belangrijke punt voor de practijk de
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vraag naar een economische en effectieve bestrijding van de
witte luis.

Daar de resultaten van het onderzoek, ingesteld naar de pun-
ten, vermeld onder 1 t/m 6, reeds in het Archief voor de Koffie-

cultuur 1941 gepubliceerd werden, zij het mij vergund dit onder-

zoek hier nader in het kort te bespreken ; voor gedetailleerde ge-

gevens zij weer verwezen naar het Archief voor de koffiecultuur

1941.

Het onderzoek werd uitgevoerd te velde zoowel als in het la-

boratorium van het proefstation te Djember. De invloed van de
temperatuur op de ontwikkeling van Pseudococcus citri werd in

laboratoriumproeven nagegaan met behulp van een ,, Münchener
Brückenthermostat", een seriethermostaat, die ook in de tropen

goed bleek te voldoen. Bij de kweek van Pseudococcus citri werd
in alle laboratoriumproeven gebruik gemaakt van jonge koffieplan-

tjes, afkomstig van het zelfde zaaisel van een bepaald nummer en
getrokken van hetzelfde bed. Omde voedselplant als substraat van
de luizen zoo constant mogelijk te houden, werd in alle kweek-
proeven gebruik gemaakt van koffieplanten, opgroeiende op voe-

dingsoplossing. Als voedingsoplossing werd gebruikt de door

's J a c o b (Zie Archief voor de koffiecultuur 1938) gewijzigde voe-

dingsoplossing van S h 1 V e. Op deze wijze kunnen zelfs aan bloei-

ende koffieheesters waarnemingen gedaan worden. De invloed van
de relatieve luchtvochtigheid werd nagegaan in groote kweek-
kooien, waarin groote verschillen in relatieve luchtvochtigheid

kunstmatig werden verkregen.

Bij het onderzoek naar den invloed van de relatieve luchtvoch-

tigheid op de ontwikkeling en vermeerdering der natuurlijke vijan-

den werd gebruik gemaakt van de bekende ,,Zwölfersche cultuur-

schalen".

De invloed van de lichtintensiteit werd nagegaan in groote proef-

kooien, vervaardigd uit wit en zwart gaas, waarbinnen de op voe-

dingsoplossing opgroeiende koffieplanten, geïnfecteerd met PseU'

dococcus citri, opgroeiden onder gelijke omstandigheden van tem-

peratuur en luchtvochtigheid.

Voor het documenteerende cijfermateriaal, verzameld tijdens het

veld- en laboratoriumonderzoek, en neergelegd in vele tabellen

en grafieken, moet hier weer verwezen worden naar mijn publicatie

in het Archief voor de koffiecultuur 1941 ; het motiveerde de vol-

gende conclusies :

1 ) In alle proefseries bleek Pseudoccoccus citri een duidelijke voor-

keur te vertoonen voor de jonge, groeiende deelen der proef-

planten, alhoewel ook een zich vastzetten op de oudere deelen

mogelijk bleek.

2) Waarnemingen gedurende 8 generaties (± 1 jaar) verricht in

proefseries, waarin alle S S in het coconstadium verwijderd
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werden, en series, waarin de $ S niet verwijderd werden,
brachten geen verschillen aan het licht, wat betreft generatie-

duur, ontwikkelingsduur, mortaliteit of sexe-verhouding.

3) De waargenomen temperatuursverschillen tusschen de hooge
en de lage landen waren, mede gezien de resultaten der labo-

ratoriumproeven, van dien aard, dat de ontwikkeling van
Pseudococcus citri op de hooge landen iets vertraagd verliep

ten opzichte van de lage landen. De maximale aantasting te

velde werd op de hooge landen dan ook 3—4 weken later be-

reikt, gerekend vanaf het inzetten van den drogen tijd (zie

ook sub 9c).

4) De temperatuursverschillen tusschen de lichte en de donkere
tuinen in den drogen tijd konden, gezien de resultaten van het

laboratorium-onderzoek, niet aansprakelijk gesteld worden
voor de groote verschillen in optreden van Pseudococcus citri

in deze tuinen.

5) De verschillen in relatieve luchtvochtigheid tusschen de don-
kere en lichte tuinen in den drogen tijd bleken zóó gering te

zijn, dat ook zij niet aansprakelijk konden worden gesteld

voor de groote verschillen in optreden van de witte luis.

6) De factor ,, licht", daarentegen, bleek een zeer belangrijken

invloed uit te oefenen op de ontwikkelingsmogelijkheden van
Pseudococcus citri. In de ,,donker-series" verliep de ontwikke-

ling van Pseudococcus citri opvallend vertraagd'^), terwijl vele

dieren na verloop van tijd de voedselplant verlieten. In de

lichtseries zetelden de jonge larven zich zeer snel, in tegen-

stelling met de donkerseries, waarin het zetelen der larven veel

trager verliep (de jonge larven bleven veel langer rondloopen,

alvorens zich vast te zetten).

Daar de $ dieren een langer zuigend larvenstadium hebben
dan de $ $ , verlieten vooral de 2 larven in de donkerseries

de proefplanten voortijdig. In de donkerseries bestond de eind-

populatie dan ook steeds voor het grootste gedeelte uit $ S ;

in de lichtseries traden daarentegen de ^ 5 in een zeer gering

percentage op. Dat de factor ,,hcht" een zeer belangrijken in-

vloed uitoefent op den physiologischen toestand van den kof-

fieheester, was in de practijk reeds overduidelijk gebleken.

Vooral de Robusta-planters wisten maar al te goed, dat een
donkere schaduw weinig vrucht beteekent. Ook de vele veld-

waarnemingen bevestigden de uit de laboratoriumproeven te

trekken conclusie, dat het groote verschil in optreden van
Pseudococcus citri in donkere en hchte tuinen in den drogen
tijd primair zijn oorzaak vindt in den invloed van de factor

^) Ten opzichte van de ,
.lichtseries".
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„licht", die inwerkt via den physiologischen toestand van den
kof fieheester^ )

.

7) In den regentijd bleek de parasitaire schimmel, Empusa Fre-
senii, de belangrijkste reguleerende factor te zijn. Zij is de
primaire oorzaak van het feit, dat Pseudococcus citri in den
regentijd slechts sporadisch in de koffietuinen voorkomt. In

den drogen tijd wordt haar reguleerende functie overgenomen
door de roofvijanden en enkele hymenoptere parasieten (zie

sub 8).

Empusa Fresenii is een parasiet, die voor de infectie van
Pseudococcus citri geen honingdauw noodig heeft. Dat de
schimmel zich eerst op de honingdauwafscheiding der luizen

zou zetelen om van daaruit over te gaan op de luizen, wordt,

mede door de laboratoriumwaarnemingen, waarbij het gedrag
van de schimmel ten opzichte van verschillende suikeroplos-

singen werd nagegaan, zeer onw^aarschijnlijk geacht. Ook in

door de gramangmier {Anaplolepis longipes Jerd. ) bezochte

witte-luis-kolonies werden in den regentijd door Empusa Fre-

senii aangetaste dieren gevonden. Toch wisten deze kolonies

zich te handhaven, terwijl niet door de gramangmier bezochte

kolonies binnen zeer korten tijd door de schimmel uitgeroeid

werden. Het complex gramangmier-witte luis dient nog nader

onderzocht te worden.

8) De voornaamste roofvijanden van de witte koffieluis bleken

de volgende CoccineUiden te zijn :

Scymnus apiciflavus Motsch.
Scymnus roepkei de Fl.

Brumus suturalis F.

De biologie van deze soorten werd uitvoerig onderzocht

(zie ook de Fluiter: Med. Int. Ent. Congres, Berlijn).

Ook de biologie van een aantal via Hawaii uit Brazilië en

Britsch Oost-Afrika geïmporteerde CoccineUiden werd onder-
zocht. Geen dezer soorten werd echter in het veld uitgezet,

daar de reeds aanwezige soorten de voorkeur verdienden. Het
bezwaar is echter, dat de inheemsche soorten door het zoo spo-

radisch voorkomen van de witte luizen in den regentijd, in het

begin van den drogen tijd in onvoldoende hoeveelheid in de

^) De invloed van den physiologischen toestand van de voedselplant op de
ontwikkeling en vermeerdering der erop levende insecten is een punt, waaraan in

de insecten-epidemiologie nog veel te weinig aandacht is besteed. Een groot en

belangrijk veld ligt hier voor onderzoek open. Zoowel voor den tuinbouw als

voor den landbouw als voor den boschbouw is het dringend gewenscht, dat aan
den toestand van het gewas in samenhang met het optreden van ziekten en
plagen grondige aandacht en diepgaand onderzoek wordt gewijd. Het is mijn

vaste overtuiging, dat dan de bestrijding van schadelijke insecten door cultuur-

maatregelen van velerlei aard op veel grootere schaal met succes zal kunnen
worden toegepast, dan dit thans nog het geval is.



424 DR. H. J. DE FLUITER, ONDERZOEKINGENOMTRENT

tuinen aanwezig zijn om de vermeerdering der witte luizen in

voldoende mate tegen te gaan. In het einde van den drogen
tijd spelen zij echter een belangrijke rol bij het afnemen der
luisplaag. Een methode werd uitgewerkt om de genoemde Coc-
cinelliden reeds gedurende den regentijd in groot aantal te

kweeken6) met het doel om de dieren direct bij het inzetten

van den drogen tijd op die planten uit te zetten, waar de witte

luis sterk gaat optreden.

9) Het veldonderzoek wees verder uit, dat :

a) in het optreden van Pseudococcus citri als plaag een dui-

delijke periodiciteit viel te constateeren in dier voege, dat zich

in de typische luistuinen om het jaar een witte luisplaag ont-

wikkelde. Deze periodiciteit kon langs biologischen 'weg ver-

klaard worden. Het onderkennen van deze periodiciteit was
voor de praktijk in verband met schaduwsnoei en witte luis-

bestrijding van groot belang.

b) de populatiedichtheid van Pseudococcus citri in de luis-

complexen merkbaar begint toe te nemen zoo gauw als de ge-

middelde maandelijksche relatieve luchtvochtigheid om 12 uur

lager is dan 70% ; dit tijdstip valt meestal samen met het inzet-

ten van den drogen tijd in Oost-Java.

c) de maximale luisaan tasting in de onbestreden tuinen 3—

4

maanden na dit tijdstip bereikt wordt.

d) na het bereiken van de topaantasting, ook bij uitblijven van
regens, meestal spoedig een ineenstorting van de witte luisplaag

volgt als gevolg van het feit, dat een complex van factoren

(roofvijanden en parasieten ; overbevolking met als belang-

rijkste factoren voedselgebrek, plaatsgebrek, wijziging in de

sexeverhouding, afname der vermeerderingscapaciteit e.a.) op

een reeds verzwakte populatie gaat inwerken. Breken op dit

tijdstip tevens de eerste regens door, dan doet bovendien de

parasitaire schimmel Empusa Fresenii haar invloed gelden.

10) Wat de bestrijding betreft, zij hier kort medegedeeld, dat

A) bij de Javakoffiecultuur een dankbaar gebruik kan worden
gemaakt van het feit, dat een donkere schaduw het bescha-

duwde gewas niet of minder geschikt maakt als voedselplant

voor de witte koffieluis. Immers C. arabica verlangt reeds een

donkere schaduw, wil haar cultuur in de gebieden, waar zij op

Java aangeplant is, mogelijk zijn.

Het onderzoek wees echter uit, dat, op de ondernemingen
boven de 2000 voet, de algemeen gebruikte schaduwboom, de

lamtoro (L. glauca), de primaire voedselplant was van de witte

luis, Pseudococcus citri, die zich hierop vooral in de bloeiwijzen

en op de jonge peulen ontwikkelde. Dit in tegenstelling met de

landen beneden de 2000 voet, waar de koffie, dan wel enkele

^) Met behulp van de, op de kampongerven algemeen aanwezige, zuurzakluis,

Pseudococcus lilacinus Cckl. (^ Pseudococcus tayabanus Cckl.).
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groenbemesters (Desmodium, Tephrosia, Crotalaria) de pri-

maire voedselplanten zijn. Op de landen boven de 2000 voet

ontwikkelde Pseudococcus citri zich eerst in de bloeiwijzen

van de lamtoro en ging daarna pas op de er onder staande kof-

fie over.

Door omzetten van het lamtoro-schaduwbestand in een 3-

etagenschaduwbestand, bestaande uit :

I. lamtoro (Leucaena div. sp.) als laagste en tevens plasti-

sche hulpschaduw^ ) ;

II. dadap (Erythrina sp.) als 2de, hoogere schaduw boven
de lamtoro ;

III. sengon (Albizzia sp.) als 3de en hoogste schaduwboom,
kon aan het optreden van de witte luis als plaag op de Java-
koffielanden een einde gemaakt worden.

Dit schaduwsysteem bracht nl. met zich mede, dat voor de
arabica-koffie steeds voldoende schaduw gegarandeerd was,

terwijl tevens in dit systeem de zoo gewilde lamtoro als scha-

duwboom behouden kon blijven in den vorm van een plasti-

schen hulpschaduwboom, die door de dadap en de sengon der-

mate beschaduv/d ^.^ordt, dat zij pas zeer laat tot bloei komt en

dan bovendien voor de witte koffieluis om de reeds voor de
koffieheesters genoemde reden als voedselplant weinig of niet

geschikt is. De belangrijkheid van dit schaduwsysteem is voor

de practijk reeds overduidelijk gebleken en heeft zijn vruchten

ook reeds afgeworpen.
Daarnaast werd door ons ook het aanplanten van weinig

of vrijwel niet bloeiende, dan wel van steriele lamtoro's ge-

propageerd.

De lamtoro's, die hiervoor in aanmerking kwamen, waren
Leucaena pulverulenta en de kruising : L. glauca X glabrata.

B) Bij de Robusta-cultuur ligt het bestrijdingsprobleem anders,

daar deze soort te sterk reageert op donkere schaduw. Ware
dit niet het geval, dan hadden wij hier in de lamtoro's de ideale

schaduwboom, daar deze op de lager gelegen Robusta-landen
beneden de 2000 voet nooit als primaire voedselplant voor
Pseudococcus citri fungeert^).

Nu echter zijn wij bij de bestrijding van Pseudococcus citri

op de Robusta-landen beneden de 2000 voet aangewezen op :

a) de reeds door Betrem gepropageerde chemisch-mechani-
sche bestrijding met Solar-olie-lijm-zeep emulsie (Solze), waar-
door, zooals uit mijn onderzoekingen bleek, de maximale aan-

') De lamtoro kan zeer goed diep ingesnoeid worden om zich dan toch weer
tijdig te herstellen.

^) Slechts bij hooge uitzondering en dan nog alleen als de koffie reeds zwaar
aangetast was, werd Ps. citri op deze landen op de lamtoro aangetroffen !
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tasting 4—6 weken verschoven kon worden^). Dit impliceert,

dat bij een normaal en bij een laat invallen van den drogen tijd,

deze bestrijdingsmethode, mits goed uitgevoerd, economisch
gemotiveerd is. Bij een vroeg invallen van den drogen tijd,

daarentegen, was deze bestrijdingsmethode niet te motiveeren,

daar onder deze omstandigheden de topaantasting toch nog
bereikt werd vóór het vallen der eerste regens. Slechts dan,

wanneer de topaantasting zóó wordt verschoven, dat zij op
zou treden op een tijdstip, dat de eerste regens reeds zijn

gevallen, slechts dan was de mechanisch-chemische bestrijding

met Solze bij de toen heerschende koffieprijzen ook uit econo-
misch oogpunt te motiveeren.

b) de biologische bestrijding met behulp der reeds .genoemde
Coccinelliden, die dan in den regentijd in grooten getale ge-

kweekt kunnen worden om direct bij het invallen van den dro-

gentijd dââr, waar dit noodig is, in de koffietuinen te worden
uitgezet.

c) een nauwkeurige controle der groenbemesters in verband
met het feit, dat enkele dezer (Tephrosia, Desmodium, Crota-

laria) als primaire voedselplant voor de witte luis kunnen op-

treden en zoodoende infectiehaarden voor de koffieheesters

kunnen zijn.

d) in gramangtuinen is ter bestrijding van de witte luis een
intensieve gramangmierbestrijding noodzakelijk. Zonder deze

behoeft men aan een mechanisch-chemische bestrijding met
Solze eigenlijk niet te beginnen.

e) met selectie van koffiecloonen, die resistent zijn tegen de
witte luis-aan tasting, is reeds begonnen. Ook zij opent per-

spectieven.

Den Haag, Augustus 1946.

**) Een volkomen effectieve bestrijding met Solze is, mede door de structuur

der koffievruchttrossen (dompolans), waardoor de luizen zeer moeilijk voor het

insecticide toegankelijk zijn, nog niet mogelijk gebleken. Bij de Arabica-koffie

met haar veel ijlere dompolans is deze bestrijding wel effectief, doch op den
duur nog te kostbaar.


